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Előfizetési árak: 
Egy evre . 

Fél évre . , 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S ze rkesz t őség : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 
N T 

HirdeteseKre nezve 
* íap egy oldala 24 helyre van oeosztva 
Egy neiy ara 40 Kr. Bélyefdij minden 

:>eikutastól Külön 3U Kr. 

Hirdetését Schönfeld A. fcönyvfceresKe-

jesetRii is íeivetetnet 

Berruentetlen levelek csak ismert kerek 

tői fogadtatnak el. 

Nyi i t t é r-ben 

minden egyes sor köxlece 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r a a p , k « H « i é s p é i t i k n r e g g s l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tniajdonos 

SIMA FFRFNC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sohönfeld A. köiyv- es papirkeriskedétéftta. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatói . 

Nem és nem . . .! 
Dr. Ulár István jelszavának villanyozó 

hatása alatt sereglett össze a november 12-ére 

egybehívott közgyűlésre a városi kép-

viselőtestület; mert ezen közgyűlésen mu-

tatta be magát Stammer ur polgármestere, 

kivel szemben Szentes város képviselőtestü-

letének óriási többsége egyedül csak a meg-

vetés érzelméré támaszkodik. S kinek pol-

gármesterségére Szentes város ezrei és ezrei 

nevében jelentette ki dr. Ulár István, hogy 

soha nem fogja őt elismerni. 

Nem és nem! 

Hogy mily erkölcsi érzettel támaszkodik 

Szentes város képviselőtestületének többsége 

a megsértett választási szabadság védelmére, 

azt megmutatta ezen közgyűlésen. S most 

láthatta dr. Tasnády Antal, hogy mi sors 

vár Szentes város képviselőtestülete előtt egy 

oly emberre, ki a többség tiltakozása elllenére 

fel meri magát tolni Szentes város első tisz-

tességének székébe. 

De egyúttal a városi képviselőtestület 

is láthatta, hogy milyen szellem leng át egy 

olyan embert, kit hatalommal tolnak be és 

nem a tisztességével emelnek a polgármes-

teri székbe, 

Törvény és szabály szerint lett a köz-

gyülés elé beadva azon indítvány, hogy a 

képviselőtestület maga is felebbezzen dr. Tas-

nády megválasztatása ellen. S dr. Tasnády, 

hogy valamiképen kikerülhesse a közgyülés íté-

letét, kész volna belemarkolni a képviselő 

törvény jogában és polgármesteri szóval dön-

teni a felett, hogy ő kelljen-e vagy ne, Szen-

tes város közönségének ? 

Szinte megdöbbentő látványa ez a mai 

sülyedt politika erkölcsnek, mely csak erő-

szakot és szemérmetlenséget nevel és akar 

hizlalni a törvény és jog rovására. 

S amily leverő volt látni a szégyenke-

nyérhez, való azon pirulás nélküli ragasz 

kodást, melyet Tasnádyban akár meg is 

bámulhatott a közgyülés, mikor ő a tör-

vény és tisztesség legembertelenebb arcul-

ütésével tartá az elnöki s'zéket elfoglalva, 

mikor a közgyülés a felett akart határozni, 

hogy kell-e neki dr. Tasnády, vagy nem ? — 

éppen oly lélekemelő volt tapasztalni azt, 

hogy a törvény és jogtiszteletnek van még 

törvényes őre Szentes város képviselőtestüle-

tében. 

S hogy ez az őr lecsap, mint a villára, 

arra is, ki Zsilinszky és Stammerra való tá-

maszkodással merte magát feltolni polgármes-

terré. 

A lelkesültség valóságos ünnepe volt az 

a pillanat, mikor Burián Lajos városi ügyész 

a közgyülés akaratán erőszakoskodni akaró 

szemérmetlen Tasnádyval szemben kijelen-

tette, hogy: ebben a teremben nem a polgár-
mester, hanem a képviselőtestület határoz! 

Mint a képviselőtestület jogvédelmének 

s a törvény szentségének palládiuma állt az 

ügyész ezen nevezetes kijelentésével a közgyü-

lés előtt. Felemelő és erőt adó volt azok ré-

szére, kiket nem a hatalmi erőszak, hanem 

a jog és törvénytisztelet vezérel a közgyűlés-

ben, s lesújtó, megsemnisitő azon silány tö-

redékre, mely Szentes város közgyűlésében 

a fölülről jövő támoga ás tudatában igyek-

szik erőszakolni személves érdekét a közjó 

rovására, s mely abból áll s azzal akarja fen-

tartani magái, hogy a felülről jövő fenyege-

tés képviseletével első sorban is a tisztikar-

ban bénitse el az önérzet és tiszta meggyő-

ződés szavát, s a megfélemlített tisztikarról 

átvitessék a terrorizmus a képviselőtestület 

jogérzetére is. 

Burián Lajos kijeleitése azért volt frap-

pans hatással minden elé a közgyűlésben; 

most az utóbbi időkbpr» Lozzá volt már szokva 

a közönség, hogy a tisztviselő csak eszköz-

nek tekintetett Csongrádvármegyében a fő- és 

alispán mindennemű visszaélésének takarásá-

ban és védelmében. — S ha volt tisztviselő, 

ki e hitvány, erkölcstelen rendszer eszközévé 

nem akart lealjasulni, azt üldözték és üldözik 

hivatalában rendre. 

Ezen helyzet ismerése ad kiváló erkölcsi 

súlyt Szentes város ügyésze nagy jelen-

tőségű fellépésének. S ez ad egyszersmind 

erőt a képviselőtestületnek s Szentes város 

közönségének is arra, hogy addig, mig a kép-

viselőtestület s az általa képviselt nép a jog 

és törvény alapján áll, mint a szikláról ki-

áltó visszhang verje ezer és ezer ajakról vissza, 

hogy: nem és nem fogja eltűrni Szentes,hogy 

oly ember, ki a többség akarata ellenére tolja 

fel magát, ezt a népet a hatalom zsoldjáért 

kormányozhassa. 

Erről Szentes város képviselőtestülete 

ünnepélyes bizonyságot tett, s akik még nem 

hitték, a tegnapi közgyülés után tisztában 

lehetnek arról, hogy Szentesen dr. Tasnády 

nem lehet polgármester. 

Nem, soha ! 

Nem és nem! 

Városi közgyűlésből. 
Stammer ur polgármestere, dr. Tas-

nády Antal, a f. évi november 12-ére egybe-

hívott városi közgyűlésen akarta megkezdeni 

Szentes városát kormányozó polgármesteri 

szereplését, azonban ez a közgyülés kijelen-

tette, hogy Szentes város polgármesteri szé-

kén csak oly ember foglalhat a város vezérlél 

sére hivatott törvényességgel és jogosságga-

állást, aki nemcsak Stammer és Zsilinszky 

urnák tetszik, hanem aki birja Szentes város 

képviselőtestülete többségének bizalmát és tá-

mogatását. 

Fekete Márton megyei képviselő mondta 

azt Csongrádvármegye közgyűlésén a szentesi 

polgái mesterválasztás ellen beadott felebbe-

zés tárgyalása alkalmával, hogy a polgármes-

teri állás kiválólag bizalmi állás lévén, azt 

csak oly egyén foglalhatja el, akit a közgyü-

lés többségének bizalma helyez oda. S hogy 

mennyire igaz Fekete Mártonnak ezen állítása, 

a nép választási jogának szabadsága érdeké-

ben féuyeseti, dr Tasnády Antal úrra nézve 

pedig szomorúan bizonyosodott az be a f. 

évi november hó 12 ére egybehívott városi 

közgyűlésen. A városi képviselők körében 

ugyanis már az maga nagy visszatetszést kel-

tett, hogy dr. Tasnády Antal, még mielőtt 

kineveztetésének sorsa eldőlt volna, alispáni 

rendeletre vezettetett be hivatalába, de ál-

talános lett a felháborodás a felett, hogy ez 

az ember, aki polgármestereskedő sorsában 

még mgerősitést nem is nyert, jogosultnak 

érezte magát arra, hogy közgyűlésre hivja 

egybe a városi képviselőtestület tagjait. Mi-

után azonban ezt megcselekedte, mindenki 

kíváncsian nézett utána, hogy a közgyűlésre 

kitűzött ügyek tárgysorozatába fel van-e véve 

Filó János városi képviselő és társainak azon 

indítványa, hogy tárgyalásra tűzessék ki a 

szentesi polgármesterválasztás ügye s a kép-

viselőtestület éljen felebbezéssel Csongrádvár-

megye közgyűlésének azon határozata ellen, 

melylyel a szentesi famózus polgármesteri 

választás jóváhagyatott. 

Dr. Tasnády Antal ur azonban, dacára 

annak, hogy éppen ezért kívántatott egy rend-

kívüli közgyülés összehívása, s dacára annak, 

hogy a városi tanács határozott utasítást 

adott neki, hogy ezen ügyet a tárgysorozatba 

felvegye, — miután az ő, visszaéléssel szü-

letett szerencsétlen polgármestersége, tehát 

saját személyes érdeke forgott szóban ezen 

indítványban, jónak látta ezt a tárgysorozat-

ból kihagyni. 

Ezen — bizonyosan Stammer és Zsi-

linszkytől eredt — tanács alapján történt köz-

gyűlési összehívóval szemben, Sima Ferenc 

városi képviselő a törvény és statutum ér-

telmében, kellő időben írásos indítványt adott 

be a Tasnády megválasztatása ellen leendő 

felebbezés végett, s egyúttal azért is, hogy 

mondja ki a közgyülés jogosulatlanságát dr. 

Tasnády Antal polgármesteri funktiónálásá-

nak mindaddig, mig az ő kineveztetésének a 

sorsa végleg el nem dől. — Tasnády ur 

azonban egy, a többség bizalmáról rendület-

lenül biztosított polgármester önérzetével uta-

sította vissza Sima Ferenc indítványát, me-

lyet Sima Ferenc külön beadványnyal újból 

a közgyülés elé terjesztett. — Stammer ur 

polgármestere azonban az ő mai szégyenke-

nyerének védelmében állhatatos lévén, a tör-

vény világos rendelkezése ellenére, ismételten 

kijelentette, hogy törvénytelenség lenne az, ha 
a képviselőtestület dr. Tasnády Antalnak kine-
veztetését megfelebbezné, annálfogva Sima Fe-
renc indítványát nem bocsájtja a közggülés tár-
gyalása alá, 
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Ilyen előzmények után nyilt meg a f. hó 

137. szám. 

törvényes volt-e Tasnády Antalnak ez ügyben köve-J e l e n indítványomat az 1886. XXI I . t.-c. 

12-éreJegybehívott váro^f közgyűlés, °melyen 56. §-a éS j Szentes^ v ^ s ^ anácskozá ^ tett e g r á s a ? ^ ^ k e z d e t t a képviselő-tes-

tületen erőt venni; mert dr. Tasnady Antal a helyt, 
í g j a i a o á m » v u u » . 

Szentes, 1891. nov. 11 

i z - e i e e g y i j c i i i v U L I VÜIUÖI a u ^ j u i ^ o , j o — — — — 

mintegy 100 Tasnády-ellenes, s vagy harminc bályzatának 18 ik §-a értelmében tárgysoron 

Tasnády, illetve a Zsilinszky és Stammer cég kivül, első sorban kérem tárgyalás alá venni. 
támogatására szolgai hűséggel kész képviselő 

jelent meg. 
* * 

* 

A közgyűlést dr. Tasnády Antal ünnepélyes 

csendben nyitá meg, s azután felolvastatott egy pár 

előbbi ülés jegyzőkönyve, ezek között a polgármes-

teri valasztasról szóló jegyzőkönyv is, mely Stammer 

ur polgármesterenek kineveztetését a legnagyobb 
történeti hűséggel adja elő. Mar ezen jegyzőkönyv „ _ v u^o«.. ,C,CU.CHJ<( 

olvasásakor a képviselőtestületen kezdett feltűnni az polgármester, Szentes város közgyűlésén el- v é l e r a é n y é t e l ő t e r j 

Sima Ferenc, 
•árosi képviselő. 

Ezen inditványra Tasnády a kővetkező elnöki 

végzést hozta: 

5020.—E. 1891. 

Indítványa Sima Ferenc városi képviselőnek 

az iránt, hogy a közgyűlés ne ismerje dr, 

hogy törvény és tisztesség szerint saját személyes 

ügyének tárgyalása elől az elnöki széket elhagyta 

volna, kezdett együgyű módra erőlködni, hogy ezt 

az inditványt a közgyűlés nem tárgyalhatja s 6 ezt 
nem is engedi meg. 

Az inditvány tárgyalását követelte külön fel-

szólalásban dr. Ecseri Lajos, dr. íiló Lajos, Szánthó 

Lajos és Udvardi Sándor. 

A közgyűlés e közben zajosan követelte az ' - " , . , xx » u ' j j f u i t o c AU(.UCII ¿a juoa t i 

Tasnády Antalt jogosultnak arra, hogy mint ü g y é s z i v é|e m é n y t ) mire Burián Lajos felállt, hogy 

izgalom, mely a polgármestervalasztás eseményeinek 

hü referálása utan önként érthető. Ugyanis, mikor 

Szentes város kis törvénytelensége a választási jegy-

eljenzésben tört ki, lelkesülten éljenezte Balogh János 

nevét. Midőn ezen jegyzőkönyv végig felolvastatott 

s a közgyűlés által tudomásul vétetett, kezdődött el 

csak az igazi közgyűlés, illetve csak ezután kezdett tember 30-ik napján megejtett polgármester-

nyilvanulm a közgyűlést uraló szellem, mely dr. Tas- választás törvényesen, vagy törvénytelenül 

nadyra megvetéssel és utalattal tekint. történt-e? — uem a városi közgyűlés hatás-

Felállt ugyanis Sima Ferenc városi képviselő körébe tartozik, hanem — most már, miután 

és előadta a fönt már kivonatosan vázolt dolgokat, ezen választást Csongrádvármegye törvény-

hogy miképen akarí dr. Tasnády Antal elbánni a hatósági bizottságának közgyűlése is helyben-

képviselő önálló inditványt előterjeszthető jogával 

szemben. Felolvasta uevezete^en az altala beterjesz-

tett következő inditvánvt : 

Tekintetes közgyűlés! 

A városi képviselőtestület f. hó 12-ére 

közgyűlésre hivatván egybe, ezen közgyűlési 

meghivót polgármesteri aláírással dr. Tasnády 

hagyta — egyedül a nagymélt. m. kir. bel 

ügyminiszterium hatáskörébe. 

A városi közgyűlés pedig a belügymi-

nisterium hatáskörébe tartozó ügyben hatá-

rozatot hozni nem jogosult; mert ilyet téve, 

törvénytelenséget követne el, 

Ezen indítvány tehát világosan törvény-

Antal bocsájtotta ki, — miután dr. Tasnády telenség elkövetését célozván, a városi köz-

Antalnak polgármesterré történt megválasz- gyűlés elé nem terjeszthető. 
' Szentes, 1891. nov. 11. 

Dr. Tasnády Antal, 
polgármester. 

Sima Ferenc az inditványt a következő jelen-

tatása még lelebbezés alatt áll, igy őt Szen-
tes város törvényesen megválasztott polgár-
mesterének a városi képviselőtestület el nem 
ismerheti: annálfogva ő a f. évi szeptember 
hó 30-án megtartott választás sorsának végei- t esse l terjesztette újból vissza a közgyűléshez: 

dőlése előtt nem volt jogosult arra, hogy köz-

gyűlési meghivót bocsájthasson ki, s mint a 

képviselőtestület törvényes elnöke, tanácsko-

Tekintetes közgyűlés ! 
Az 1886. XXI I . t.-c. 56. § ában rejlő 

nökölhessen. D r Tasnády Antal ekkor kijelenté, hogy ügyészi 

V . véleményre nincs szükség; mert törvénytelenséget 

Ezen indítványt hivatalból visszautasítom, az ügyész sem véleményezhet, 

zökönyv olvasasában oda ért, hogy Balogh János s az( a benyújtó Sima Ferencnek visszaadni Ezen elnöki enunciáció alatt Burián Lajos sá-

121 szavazatot kapott, a képviselőtestület viharos rendelem, padtan állt helyén, várta, hogy a hangulat csilla-

Mert: pultával szóhoz juthasson. 

.. c a ' Dr. Tasnády Antal azonban eközben kijelenti, 

A n n ^ e l b t r á ^ hogy határozatilag kimondja, mely szerint Sima Fe-

renc indítványa nem tárgyalható, s ennek tárgyalá-

sát meg nem engedi. 

Erre tamadt a közgyűlésben olyan jelenet, milyen-

nek mi még tanúi soha nem voltunk. Burián Lajos 

ügyész ugyanis ezen elnöki kijelentéssel szemben be-

szédét azzal kezdette, hogy ezen teremben nem a pol-
gármester, hanem Szentes város képviselőtestülete ha-
tároz ! Erre viharos éljenzés és tapsban tört ki a 

képviselőtestület, mely percekig tartott, s midőn a 

nagy többség által zajosan éljenzett ügyész szóhoz 

jutott, kijelenté, hogy őt véleményének megadásában 

sem rokon-, sem ellenszenv nem vezérli, samit mond, 

a törvény alapjan mondja, azon eskü szentségének 
érzetében, melyet ezen képviselőtestület előtt tett 

akkor, mikor hivatalát elfoglalta. S ezen kötelesség 

tudatában mondja ki azon véleményt, hogy dr. Tas-

nady Antal mindaddig nem lett volna jogosult pol-

gármesteri funktiójat megkezdeni, mig a polgármes-

tert váiasztó közgyűlési határozat végérvényesen jóva 

nem hagyatott. — S a mi már most azt a kérdést 

illeti, hogy dr. Tasnády Antalnak volt-e joga Sima 

Ferencnek a közgyűléshez beadott indítványa felett 

határozni, erre nézve azt mondja, hogy egyetlen 

hatósagnak sincs joga hozzá nem utalt ügy felett 

határozatot hozni. Mert — úgymond, — ha én Pé-

terhez intézek kérést, azt Pal el nem utasíthatja, s 

igy Sima Ferencnek a közgyűléshez intézett inditvanya 

felett nincs joga senki masnak dönteni, minta kép-

viselőtestületnek. 

Ezen ügyészi vélemény után Sima Ferenc Kö-

vetelte inditvanyanak szavazás alá bocsájtását, s 

egyúttal kijelenté, hogy dr. Tasnady Antal illetékte-

len ezen ügyben a tárgyalás vezetésére. 

Dr. Tasnády Antal a fő- és alispántól vett 

előleges utasitashoz képest, rendületlenül megmaradt 

az elnöki székben s a közgyűlés zajos tiltakozásaval 

szemben, egyik-másik felszólaló képviselőt rendreuta-

sítva, kijelenté, hogy ezt az inditványt nem engedi 

tárgyaltatni. S miután a képviselőtestület nagy több-

sége, tekintettel az ügyész véleménvére és a törvény 

és statutumban gyökerező jogára, követelte az indít-

ványnak szavazás alá bocsájtását, — dr. Tasnády 

Antal a közgyűlést öt percre felfüggesztette. 

öt perc elteltével újból megnyitotta a közgyű-

lést ; de mivel ismételten hangsúlyozta, hogy Sima 

Ferenc indítványát nem engedi tárgyalni, a közgyűlés, 

joganak megsértését, idétlen erőszakoskodást s a 

szégyenkenyér oly szemérmetlen védelmét látta Tas-

nády állásfoglalásában, hogy nem engedett és köve-

telte az inditvány tárgyalását, melynek megtagadására 

uj vihar tőrt ki. Ekkor Tasnády félórára függesztette 

fel a tárgyalást. De félóra múlva újból kijelentette 

a közgyűlés, hogy nem tárgyal semmit, míg az in-

dítvány felett nem döntött a képviselőtestület. 

Dr. Tasnády azonban saját kenyerét nem akarta 

a képviselőtestület többségének bizalmára bizni, jobb 

helyen vélvén azt Stammer és Zsilinszky kezében, 

annálfogva feloszlatta a közgyűlést és csekély kis 

gárdájával abcugolások kőzött szégyenkezett el a 

polgármesteri szék gazdájának terméből. 

zasra hívhassa egybe a képviselőtestületet, jogomnál fogva, a f. évi november hó 12-ére 

miért is, tekintettel arra, hogy Filó János összehívott városi közgyűlésen — tekintettel 

és társai által f. hó 7 én egy rendkívüli közgyü- a Szentes város képviselő testülete által al 

lés összehívása első sorban is azért kíván-

tatott, hogy a képviselőtestület maga is feleb-

bezéssel éljen Csongrádmegye törvényhatósá-

gának f. évi október hó 30-án hozott azon 

határozata ellen, melylyel dr. Tasnády An-

talnak polgármesterré történt megválasztatása 

kotott és érvényben álló tanácskozási szabály 

zat 18-ik § ára, soron kivül, első helyen leendő 

tárgyalás végett az itt ' . alatt mellékelt s a 

törvényes időben beadott 5020 .-E . 1891. 

szám alatt iktatott inditványt adtam be a 

tekintetes közgyűléshez. Ezen inditvány dr 

jóváhagyatott, — s miután a f. hó 12 ére Tasnády Antal által polgármesteri aláírással 

egybehívott közgyűlés tárgysorozatának 26-ik azon végzéssel adatott vissza, hogy ez, mint 

pontja alatt Sima Ferenc és társának azon törvénytelen, a közgyűlés elé nem terjeszthető. 

felebbezése is tárgyalás alá van kitűzve, mely- Miután a felett, hogy egy, a közgyűlés 

lyel ki van mutatva, hogy a választás sorsá- elé terjesztett inditvány törvényes-e, vagy nem ? 

nak eldőlése előtt, a városi tanács részéről — törvény és statutum szerint egyedül a kép-

határozott törvénytelenség lett elkövetve azzal, viselő testület van hívatva dönteni: annál-

hogy a közgyűlés akarata ellenére dr. Tas fogva a z illetéktelen beavatkozást képező ha-

nády Antal Szentes város polgármesteri hi- tározat hatályon kívüli leendő helyezésével, 

vatalába hivatalosan bevezettetett, — annál- indítványomnak a tanácskozási szabályzat ér-

fogva 

i n d í t v á n y o z o m : 

mondja ki a közgyűlés, mely szerint a fent 

elősorolt okoknál fogva, dr. Tasnády Antalt 

nem ismeri el jogosultnak arra, hogy mint 

polgármester, Szentes város közgyűlésén el-

nökölhessen, s a f. hó 12-ére egybehitt köz-

gyűlés vezetésére törvény és statutum szerint 

telmében, soron kivül tárgyalását kérem, any 

nyival is inkább; rnertdr. Tasnády Antal saját 

állását érdeklő inditvány felett, mint közvet-

lenül érdekelt fél, egyáltalában nincs hivatva 

dönteni. 

Sima Ferenc, 
v. képviselő. 

Ezek utan szóló kijelenti, hogy dr. Tasnády 

Antalnak, még ha törvényesen megerősített polgár-
Magyar József tanácsnok, helyettes polgár- mestere volna is Szentesnek, nem lett volna joga az 

mestert ismeri el egyedül illetékesnek, s igy ő, törvenyben gyökerező jogából eredt önálló in-

a városi képviselőtestület ezen városi köz- ditványát a közgyűlés tárgyalása elől elutasítani, 

gyűlésre kitűzött ügyek tárgyalásába dr. Tas- miután azonban ezt dr. Tasnády Antal saját sze-

nády Antal vezetése alatt nem bocsájtkozik. mélyének, illetve sorsanak buzgó védelmében — bizo-

Inditványozom továbbá, hogy amennyi- nyosan a közigazgatás terén nagyon érthető járat-

ben a jelen közgyűlés tárgysorába Filó János lansága folytan — megcselekedte, kérte a közgyűlést 

városi képviselő és társai által beadott indit- hogy a már felolvasott s a közgyűlés elé törvényes 

vány fel sem vétetett, annálfogva ezen indit- időben beadott indítványát vegye tárgyalás alá. — 

vány, kapcsolatban a tárgysorba vett 26-ik Felhívta egyúttal szóló a városi képviselő-testületet, 
tárgygyal, első helyen tárgyaltassék. 

Mondta is egy szellemes képviselő az elvonulás 

hogy kérjen ügyészi véleményt arra, hogy jogos és láttára, hogy: mennek a lakók, itt marad a gazda. 
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Igen ; mert a képviselők nagy többsége együtt 

maradt és a közgyűlés hü lefolyását feltáró jelentést 

irt alá az alispánhoz, uj közgyűlés egybehivásának 

elrendelése végett, s egyúttal egy felebbezést szer-

kesztettek a képviselők és írtak alá teljes számban 

azon indoklással, hogy miután dr. Tasnády megaka-

dályozta, hogy az ő megválasztatása ellen fellebbez-

hessen a képviselő-testület, 'annálfogva az egybe-

gyűlt képviselők kénytelenek igy, külön felebbezés-

sel élni Stammer ur polgármestersége ellen. 

Igy végződött Stammer ur polgármesterének 

első és utolsó közgyüiése. 

— A de l egác i ók Bécsben . A közösügyek 

targyalásara kiküldött bizottságok ez évi üléseit e 

hó 9-én nyitották meg Bécsben. Ez a delegáeiók 25-ik 

ülésszaka. Várakozással tekintettek a delegációk meg-

nyitása elé, » 7. idén különösen azért is, mert híre 

jart, hogy a hadügyminiszter tetemes költségemelést 

fog kérni, mi esetleg a helyreállított pénzügyi egyen-

súlyra nagyon súlyos hatással lehetett volna, azon-

ban ez nem bizonyult valónak, mert az első ülésben 

előterjesztett költségvetés, mely szerint a folyó évre 

a hadügyi kiadások 6 és fél millió frttal növekedtek, 

mi tekintélyes összeg ugyan, de még sem közeliti meg 

azt a nagy összeget, melyről beszéltek. 

Kallay Béni közős pénzügyminiszter terjesztette 

be a közös költségvetést. Az előterjesztés szerint a 

külügyminisztérium jövő évi szükséglete 3.637,400 frt, 

a hadügyminisztériumé 133.348,204 forint, a közös 

pénzügyminisztériumé 186,022 forint; nyugdijakra 

2.029,022 frt, főszámszékre 128,260 forint, összesen 

139.142,886 frt. Ebből a minisztériumok saját bevé-

telei és a közös vámjővedelem levonása után marad 

a monarchia két állama által fedezendő 96.314,198 frt 

(a folyó évre megszavazott összegnél tizenhét milli-

óval több) s ebből Ausztriára 66.071,539 forint, Ma-

gyarorszagra 30.242,509 frt esik. Ezenkívül a bosz-

niai megszálló csapatok költsegeire szükséges 4.335,000 

forint, a miből Magyarorszag terhére 1.361,100 forint 

esik. Magyarország tehát összesen 31.603,609 forint 

közös terhet visel a jövő esztendőben. 

Helyi és megyei hirek. 
— Codex T a s n á d i á n u m . Bujj el sötét 

sirod mélyébe Nagy Theodósius; boruljon reád fe-

ledés homálya Jusztiniánus; aludd nagy álmaidat 

nyugoti góthok kiralya Alarich és Nagy Károly csá-

szár; lepjen szazadok pora Gragas és Sachsen Spie-

gel, moly emésszen el Verbőcy tripartituma! . . . . 

mert az ó, közép, uj és legújabb kor törvényalko-

tóit, kik az emberiseg közkincséül hagyományozták 

a fejlődő jog szabályait, lefőzte a szentesi születésű 

Tasnády Antat polgármester, ki az ő 1886. évi XXII-ik 

törvénycikkét nem merte odaadni Sima Ferencnek 

a tegnapi közgyűlésen, sőt váltig erősítette, hogy 

wEz az én könyvemI Ne bántsa kérem! A saját 
pénzemen vettem J 

Sima Ferenc szent borzalommal vonta vissza 

kezét eme ,sajat külön" kódex Tasnádianumtól, pe-

dig annak csak 56-ik szakaszából akart szó szerint 

idézni, mely szakasztól Stammer ur polgármestere 

annyira félt, hogy felolvasni sem engedte. 

Igazan, megkövetelhetné a képviselőtestület, 

hogy a közgyűlés asztalan ne magan tulajdont, ha-

nem a város közönségének tulajdonat képező tör-

venykönyvek foglaljanak helyet, hogy igy legalabb 

minden képviéelőnek alkalma legyen a hivatkozott 

törvényszakaszt szórói-szóra idézni. 

Azok legalább köztulajdont képeznek s nem 

riad vissza a törvénykönyvet kezébe vevő az alább 

következő ártatlan versiketől, mely Tasnády Antal 

annyira féltett könyvének első lapján foglaltatik: 

„Pakulicok nunc ugráte ! 

Magna cum bolonditate 

Diabolus túlit Jánost, 

A megyeellenes partost. 

Primus ego sum köztetek 

Testimonium est Deus 

Quia hic liber est meus! 

Ne tange! Sima Franciskus !! 

— K i l n k ad-e a v i l á g , ? — kérdé a teg-

napi városi közgyűlésen egy pákulic-párti képviselő 
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egy ellenpártitól, — ha Tasnády marad a polgár-
mester? — Igen is, kiluka-t a varos, válaszolt a kér-
dezett keserű kifakadassal, — kilukad az ország, 
kilukad a világ; mert akkor bebizonyosodnék, hogy 
a kissebbség alkotmányos államban is kormányoz-
hatja a többséget. 

— A z adóprés . Az adók tüzzel-vassal be-

hajtásával csak nem akarnak felhagyni. Mint érte-

sülünk ugyanis, a zalogtargyak behordása már a 

mai naptól kezdve négy rendőr fedezete alatt fog 

eszközöltetni. Nincs se irgalom, se kegyelem, aki 

nem fizet, annak elviszik a párnáját, hogy ne legyen 

mire lehajtani gondterhes fejét s még a betévő fa-

latját sem kímélik, csakhogy teljen az adópénztár. 

Azért jó magyarom, ha van pénzed, hát csak fizess! 

— Jótékonyság:- Szivreható jelenet szín-

helye volt f. hó 11-éli a szentesi izr. iskola. É na-

pon délután 2 órakor osztotta ugyanis ki szívből 

jövő és szivhez szóló beszéd kiséretében ir. Reis 

Soma, a szegény izr. iskolás gyermekeket felruházó 

egyesület elnöke, az első ruhasegélyt. Ezúttal összesen 

25 szegény gyermek láttatott el teljes téli ruházat-

tal a zord tél viszontagságai ellen. 

— A szegvár i v á s á r . A kereskedelmi mi-

niszter közelebb kelt rendeletével Szegvár község 

országos vásárjainak az eddigi mód szerint és a 

naptárban kitett időben, vagyis március 10., május 

19., augusztus 19. és nov. 19-én, ha ez nem szom-

bat, vagy vasarnapra esik, ugy az ezt megelőző 

szombat, vagy vasarnapokon leendő megtarthatasat 

engedélyezvén, a legközelebbi szegvári őszi országos 

vásár f. évi nov. hó 14. és 15-én fog megtartatni. 

— D r . K e l e m e n B é l a dorozsmai járási 

főszolgabíró, mint a Szegedi Naplóban olvassuk, a 

Szabados János halaiával megüresedett Szeged városi 

tanácsnoki allásra szintén pályázni fog. 

— A vá l óperes fe leket figyelmeztetjük, 

hogy most már a felsőbb bírósagok altal bevett 

gyakorlat szerint, a szokott háromszori lelkészi bé-

kéltetés, 8—8 napi idő közökben ejtendő meg; s 

igy, ha eddig ezen időközökön belül ejtetett volna 

meg: az semmis: és annak helyette uj békéltetés 

' eszkőzlendő. Ezt tőrvény, vagy törvényes rende-

let elő nem írja ugyan; de ujabb — vadonat fel-

talált — eszkőz a válóperek elhuza-vonásara. 

— Esküvő . Papp Sándor m. kir. csendőr-

őrsvezető, f. hó 12-én délután 5 órakor vezette ol-

tárhoz a helybeli rom. kath. templomban Kozák 
Mariska kisasszonyt. 

— Körözés . A rkapitanyi hivatal a tegnapi 

napon egy Molnai József nevű 19 éves szolgalegény 

országos körözését rendelte el. Nevezett Pataki György 

III. t. 277. sz. a. lakosnál állt szolgalatban s ennek 

zsiaó-kiralysagi tanyájáról tünt el f. hó 7-én. hová 

mind e mai napig nem tért vissza. Aki tud róla 

valamit, jelentse a kapitányi hivatalnál. 

— G a z d á j a k e r ü l t . Lapunk egyik köze-

lebbi számában említést tettünk róla, hogy Svaű 

Karoly puszta-hegyesi uradalmának tiszttartója két 

gazdatlan csikót hajtott be a városi bitang-akolba. 

A kapitányi hivatal értesítésére f. hó 11-én, a csi-

kók egyidejüleges leirása mellett, Leitmann N. b.-csa-

bai lakos távirati uton tudakozódott a csikók iránt, 

mire a kapitányi hivatal ugyancsak távirati uton a 

csikók itt létét jelezte. 

— U j t á v i r a t i d i jak . Magyarország, Ausz-

tria és Nemetország egész területén 1892. januar 

1-től fogva három krajcárban megállapított egysé-

ges távirati szódíj lép életbe, melynél 30 kr. a díj 

minimuma. A távirati dijak szabályozásahoz és leszál-

lításához a német birodalmi kormány legutóbb járult 

hozzá. Az osztrák korm ny hozzájárult a magyar 

kereskedelmi miniszternek abbeli rendelkezéséhez is, 

mely szerint az állomáshelyen kivül a taviratok kéz-

besitési diját egységesen 40 krban állapította meg. 

— I d ő j á r á s . A kemény hideg valamit enge-

dett s a leesett hó csaknem egészen elolvadt. A teg-

napi napon az ég folytonosan borult volt és esett 

az eső. Éjjel szintén borús az ég s az idő, a lég-

mérséklet csöskenése következtében esőre áll. 

— Gy i l k o s s ág Ho rgo son . Véres gyilkos-

ság tőrtént Horgoson f. hó 9-én éjjel. Bogáromi 

I József és Vince György a törvénybiró vendélőjében 
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idogáltak. Borközben aztán valami kis szóváltás tá-

madt köztük, aminek az lett a vége, hogy a 19 éves 

Bogáromi agyonverte Vince Györgyöt. A tettest a 

csendőrség rögtön letartóztatta. 

Hazánk és a főváros, 
— U j h i d a k a f őv á rosban . A fővárosnál 

építendő uj hidak ügyében kiküldött bizottság e hó 
6-an Gsörgheő Gyula miniszteri tanácsos elnöklete 
alatt ülést tartott. Az elnök előterjesztette az albizott-
ság munkálatairól szóló jelentéseket és a különböző 
terveket. Ezek szerint a vámháztéri hid előmunkálatai, 
a tulajdonkepeni híd költségeit nem számítva (mert 
ez utóbbira nézve még tervek sincsenek), a kisajatitás 
a kőpart és a följarok atalakitása és a többi mun-
kalatok 999,040 frt, a duna-utcai hidnál végzendő 
munkák 2.363,956 frt költséget igényelnek. Ha az 
esküteri híd létesítésével együtt a kerepesi-ut foly-
tatásául kiszélesítenék a hatvani-utcat és kihasítanak 
az utvonalat a Dunáig, ez 9.770,361 frt további 
költséggel jarna A bizottság a jelentéseket tudomá-
sul vette, azután kimondta, hogy a vámháztéri és a 
duna-utcai hidak létesítésének eszméjét csak „mintegy 
kényszerhelyzetből következőleg- tartja elfogadható-
nak. Az eskü-térről tervezett hidat azonban — oly 
föltétellel, hogy maga után vonja a kerepesi-ut foly-
tatásául a hatvani-utca kiszélesítését és a Dunáig ter-
jedő ut megnyitását — nemcsak városrendezési, hanem 
főleg közlekedési szempontból a legjobbnak, a leg-
szebbnek, sőt abszolút jónak tartja. Ez felelne meg 
minden igénynek és ennek a hidnak ilyen módon 
való létesítése lenne a kérdés célravezető megoldása. 

— Szerencsés ő rmes ter . Aligha akad 
még az ezredekben egy másik olyan penzes őrmester, 
mint a 76. ezredben Bokor Ignác. Mint ugyanis Sop-
ronból irjak, Bokor az olasz vöröskeresztegyesületi 
sorsjegyek legutolsó húzásán megnyerte a százezer 
liras főnyereményt. Bokor őrmester megszabott szol-
galati idején tul katonáskodik s tizenhét forint havi 
zsoldja van. 

— A z Andrássy-emlék-b izo t tság nov. 
9-én ülést tartott a miniszterelnök elnöklete alatt. E 
gyűlésen a bizottság veglegesen hatarozott a hely 
írant: hova állittassék az emlékszobor? és megállapí-
totta a pályázati feltételeket is. E szerint gróf Andrássy 
lovas szobra a városligetben, az Andrássy-ut végen 
fog felállíttatni. A palyázati felhívás legközelebb ki 
fog bocsáttatni. 

— Á l l a m i ménte lep Csabán . A föld-
mivelésügyi miniszter Csaba varosahoz leiratot in-
tézett, hogy hajlandó volna e a Mezőhegyesről ki-
telepítendő mónosztály részére, mely 250 ménből. 
150 legény és 5 tisztből all, a szükséglendő istallókat 
és laktanyat felallitani, melyért a kormány megfelelő 
bérösszeget fizetne. A varos, mely már ez ügyben 
kérvényezett a miniszternél, az ajánlatot elfogadta es 
igy a ménosztaly áttelepítése csak rövie idő kérdésé. 

Külföld. 
—• A z inség Oroszországban . Az orosz-

országi inség meg egyre tart. Mint Petervarrol irjak, 
november közepén valószínűleg a buza kivitelt is 
megtiltják a birodalomból. Az intézkedés a pénzügy-
miniszter kivanata ellenére történik, ki egy vagy ket 
rubelnyi kiviteli vamot hozott javaslatba. A cár azon-
ban nem fogadta el a javaslatot és megmaradt a 
kiviteli tilalomnál, utalva arra, hogy Oroszország 
nem rendelkezik kiviteli gobnamennyisegek felett, 
kivált ha a gazdaközőnség a kormánytól kapott vető-
magot a legszigorúbb rendeletek ellenére is rendel-
tetésétől elvonja és a mindennapi élet szükségletei-
nek fedezésére fordítja. A kormány egyébként vető-
mag vásárlására és az ínséges lakosság segélyezésére 
már eddig is körülbelül 60 millió rubelt fordított. 

— U j Ma t hn z s á l em . Francia lapokban 
olvassuk, hogy Sivastban, a kisazsiai Törökországban 
egy Mustafa Raba nevü jómódú gazda e napokban 
ünnepelte születésének szazőtvenkettedik évfordulóját. 
E modern Mathuzsálem nagy szamu családja körében 
üde egészségben, testi és szellemi erejének kielégítő 
birtokaban tölti napjait, egyik unokája kilencven 
esztendős. A török kormány ujabban kegydijat en-
gedelyezett e mesés kort ért aggastyánnak. 

— Az orosz gabonat i la lom. A 
német kereskedők felszólitására Caprivi biro-

dalmi kancellár Schweinitz gróf pétervári nagy-

követ utján fölkérte az orosz kormányt, hogy 

legalább a már útnak indított gabonakülde-

mények szállítását engedné meg. Mint a „Na-

tional Zeitungé nak Königsbergből jelentik, a 

birodalmi kormánynak e felszólítása sikerte-

len maradt. 
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Közgazdaság. 
_ M i t c s i n á l j u nk a bevete t len őszi 

s zán t ásokka l ? Miután mar a hideg idők beáll-
tak : a vetest is be kell szűntetni. Az őszieket ezen-
túl is erőszakolni kar volna, mert ha jó meleg 
nap jönni találna is: a vetések igen nehezen kelné-
nek ki, esetleg pedig, ha kikelnének — biztosan el 
is pusztulnának. Tekintve, hogy a jó sőrárpának ára 
majdnem mindig eléri a buza árat: vessük be kora 
tavasszal a most kimaradt töldeket jó minőségű sör-
árpaval. Legcelszerübb az esetleg kifagyandó őszi 
veteseket ugyancsak sörárpával helyettesíteni. Ez az 
eljárás főleg azért is okadatolt, mert árpa alá a föl-
det mindig ősszel kell megszántani és tavasszal bo-
rona, vagy legfeljebb exfirpátor után elvetni. Miután 
az említett esetekben az őszi szántásról különben is 
gondoskodva van: az arpa korán el lesz hasonló 
körülmények között vethető: 

Szölővessző-szál l i tás. A földmivelésügyí 
miniszter következő körrendeletet bocsátotta ki a — 
szőlővesszők es használt szőlőkarók szállításának 
szabályozasa iránt a belföldi forgalomban. 

A) 1. Fillokszera-zarlat alatt levő területekre, 
(vagyis oly területekre, amelyeken a fillokszera je-
lenlete hivatalosan megállapittatott, s amelyek ennek 
következteben zár ala vétettek) bárhonnan szabad 
barmifele szőlő vesszőket szállítani. 

A zarlat alatt levő területekkel egyenlő elbá-
násban reszesittetnek azok a közsegek, illetőleg ha-
taraik, amelyekben eddig szőlőmivelés nem volt. 

± Fillokszera-zárlat alatt nem levő terülelekre 
szintén szabad barhonnan származó, bármifele sző-
iővesszőket bevinni, ha a törvényhatóságok általános 
megengedő nyilatkozatban kimondják, hogy egész 
területükre, vagy területük valamely közigazgatási-
lag hatarolt reszébe (például varmegyék a megne-
vezendő jarasokba) bármiféle szőlővesszőket bebo-
csatanak. 

A varmegyei törvényhatóságok ily általános 
megengedő nyilatkozata elien az ezzel érintett terü-
leten levő, az 1. pont ala nem tartozó bármely köz-
segnek van joga sajat területére nézve a törvény-
hatósághoz tiitakozo íölterjesztést tenni. 

£ vegett tartozik minden vármegyei törvény-
haí osag az esetre, ha altalanos megengedő nyilatko-
ztot bocsát ki, az 1. pont ala nem tartozó közsé-
geket e nyilatkozauroi azunnal értesíteni s minden 
ekKent enesitett község köteles ezt azonnal kihirdetni 
s a hirdetéstől szamitva, legkésőbben 30 nap alatt 
a törveiiyhatosaglioz leiterjesztést tenni az iránt, 
hogy az altalanos megengedő nyilatkozatba bele-
nyugszik, vagy az ellen sajat területére tiltakozik-e? 

A tiltakozó közsegek határaba sehonnan semmi-
fele szőlővessző nem vihető be. 

3. Sem a törvényhatóság általános megengedő 

____ SZENTESI LAP. 

vagy tiltakozó nyilatkozata, sem a községek tiltakozó 
felterjesztése ellen feifolyamodással élni nem lehet. 

4. Az 1. pontban foglalt rendelkezés a tör-
vényhatóság indokolt felterjesztésére kivételes ese-
tekben egyes területekre nézve a minisztérium által 
korlátozható, vagy szigorítható. 

5. Hasznait szőlőkarók szállítása a szőlővesz-
szőkkel azonos elbánás ala tartozik. 

B) 6. Szőlővesszőkn^k, vagy használt szőlő-
karóknak a jelen rendelet értelmében megengedett 
szállításához, további rendelkezésig, szállítási igazol-
ványok szükségesek. 

Ez igazolvanyokat kiállíthatja: a) földmivelés-
ügyí minisztérium, b) a rendeltetési helyre nézve 
illetékes alispán, polgármester, vagy főszolgabíró 

Az igazolvány kizárólag tengelyen (kocsin) fo-
ganatosítandó szállításhoz egy példányban, mas nyil-
vános közlekedesi eszközzel, jelesül: vasúton, gőz-
hajó, vagy postakocsin történő szállításhoz három 
peldanyban szükséges. 

A három példány közül egy a fölvevő állomá-
son marad, egy a küldeménynyel továbbittatik s a 
leadó állomásánál marad, egy példány pedig a cím-
zettnek küldendő, aki a szállítmányt az igazolvány 
felmutatása mellett veszi át a leadó állomástól s azt 
esetleg tengelyen szükséges további szállításnál is 
hasznalja. 

G) 7. A szállítandó szőlővesszőknek deszka-
rekeszekbe vagy zsákvaszonba kell csomagolva lenniök. 

A postahivatalok, vasutak, gőzhajók és egyéb 
közlekedesi vállalatok további rendelkezésig csakis 
szállítási igazolványnyal kisért szőlővessző-szallitmá-
nyokat vehetnek föl továbbítás végett. 

8. A s^őlőnövény alkatrészei közül, a szőlő-
vesszőknek a jelen rendelettel szabályozott forgalmá-
tól eltekintve, egyelőre még csak a szőlőfürt tárgya 
a szabad forgalomnak s ennek kivételével a szőlőnö-
vény minden egyéb alkatrészének forgalma — az 
1880. évi március 2-an 5693. és október 22-én 
30,574. szám alatt kelt, valamint az ugyanazon évi 
junius 28-an 16,492. szám alatt kelt rendeletek ér-
telmeben — tiltva van; azért kellően ellenőrzendő, 
hogy a szőlőfürt csomagolásához ne használtassék. 

9. Azok, akik a jelen rendelet határozatait 
megszegik, kihágást követnek el, a melyekert az 1883. 
évi XVII. t.-c. 12 § aban megállapított büntetéssel 
sújtatnak, 

10. A külfölddel, úgyszintén a monarchia másik 
telével és Horvát S/.lavonorsjágokkal való szölő-
vesszőforgalomra nezve eddig érvényben volt kor-
látozó rendelkezések tönntartatnak változatlanul to-
vabbra is. 

A jelen rendelet tőrvénytiafóságonkint, az egyes 
tőrvényhatosagok nyilatkozatainak a földmivelesügyi 
minisztériumhoz beérkezése s a minisztérium által 
teljesített kihirdetése után lép hatályba; addig a 

134. szám. 

szőlővessző-szátlitásoknál az 1890. évi junius 3-án 
25,000 szám alatt kelt rendelet alkalmazandó. 

Kelt Budapesten, 1891. évi október hó 28 án. 
Gr. Betlen, s. k. 

Vasúti menetrend. 

(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes kőzött.) 
Érvénye« 1890. október 1-től. 

Szentes—Szolnok, 

Sentes indul 
Tőke 
Kszt.-Márton , 
P.-Homok , 
T.-Földvár , 
Martfű 

Kengyel indu] 
P.-Tenyö , 
Szajol , 
Szolnok órk. 

5 ó. 35 p. éjjel, 12 0. 05 P- d. u. 
6 ó. 11 p. éjjel, 12 0. 41 P- d. u. 
6 ó. 51 p. d. e. 1 ó. 20 P- d. u. 
7 ó. 23 p. d. e. 1 ó. 52 P- d. u. 
7 ó. 41 p. d. e. 2 ó. 17 P- d. u. 
7 ó. 59 p. d. e. 2 ó. 36 P- d. u. 

1 8 ó. 34 p. d. e. 3 ó. 11 P- d. u. 
8 ó. 55 p. d. e. 3 ó. 31 P- d. u. 
9 ó. 16 p. d. e. 3 ó. 55 P- d. u. 
9 ó. 44 p. d. e. 4 ó. 25 P- d. u. 

:. 1 ó. 55 p. d. u. 7 ó. 45 P- éjjel. 

Szolnok—Szentee. 

1 9 ó. 40 p. éjjel, 8 ó. In P- d. e. 

3 ó. 45 p. éjjel, 11 ó. 47 P- d. e. 
4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 20 P. d. u. 
4 ó. 43 p. éjjel, 12 ó. 41 P- d. u. 
5 ó. 11 p. éjjel, 1 ó, 09 p. d. u. 
5 ó. 39 p. éjjel. 1 0. 36 P- d. u. 
6 ó. 08 p. d. e. 2 ó. 03 P- d. u. 

1 6 ó. 20 p. d. e. 2 ó. 15 P- d. u. 
7 ó. 10 p. d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 
7 ó. 38 p. d. e. 3 ó. 15 P* d. u. 
8 ó. 13 p. d. e. 4 ó. — P- d. u. 

B.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok 
Szajol 
P.-Tenyő 
Kengyel 
Martfű 
T.-Földvár 
Homok indul 
Kszt.-Márton , 
Tőke 

Szentesre érk. 

A csongrád félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád—Félegyháza. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 
Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Gimnáziumi tanulók figyelmébe! 
Naponkint délután 4—5 óráig lakásomon 

a n é m e t n y e l v b e n jutányos áron okta-
tást adok. 

Bővebbet Schőnfeld A. könyv- és papir-

kereskedésében. 

Deutsch Miksa, 
tanító. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a " i i c u i a i i i u u u ^ u , a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, város 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

I P A R É S K E R E S K E D E L M I K Ö R L E V E L E K , 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors , pon tos , Ízléses és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyanitt a 

L A P " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár h u s z o n e g y e d i k é v i f o l y a m á b a l é p e t t , — e l ő f i z e t ések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Bwtet, 1881. Nytmatptt lima Ferenci fysrmjtójta 




